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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1555/2012 af Helmut Wolfram, tysk statsborger, og en 
medunderskriver for indbyggerne i Kleedorf i Bad Brambach, om opførelse 
af vindmøller tæt ved et tysk boligområde ved grænsen til Tjekkiet

1. Sammendrag

Andrageren er borgmester i kommunen Bad Brambach i Tyskland. Meget tæt på et område i 
kommunen, der ligger ved grænsen mellem Tyskland og Tjekkiet, opføres der en 
vindmøllepark på den tjekkiske side af grænsen. Vindmølleparken er én ud af flere 
vindmølleparker, som de tjekkiske myndigheder har planer om at opføre. Indbyggerne i 
boligområdet i andragerens kommune har oprettet en borgeraktionsgruppe for at protestere 
over opførelsen af vindmøllerne. Ifølge andrageren er vindmøllerne placeret for tæt på 
boligområdet, hvilket betyder, at de kan være sundhedsskadelige (støjgener, skyggekast). Det 
kan også have skadelige virkninger, at kommunen eventuelt bliver mindre attraktiv for turister 
på grund af vindmøllerne. Andrageren ønsker desuden at vide, om der i henhold til EU-
lovgivningen er krav om en høring mellem Tyskland og Tjekkiet, inden et sådant 
vindmølleprojekt iværksættes, og om der er taget højde for naturbeskyttelsesområder. 
Andrageren beder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

"Der er ingen EU-lovgivning om vindmøllers indvirkning på sundhed og turisme. Spørgsmål 
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om projektets forskellige indvirkninger på miljøet behandles i forbindelse med 
miljøindvirkningsvurderingen. Behandlingen af disse indvirkninger er medlemsstaternes 
ansvar. 

I henhold til artikel 4, stk. 2, og bilag II i direktiv 2011/92/EU1 (direktivet om 
miljøindvirkningsvurdering) er medlemsstaterne ansvarlige for at beslutte, om 
vindenergiprojekter bør underkastes en miljøindvirkningsvurdering. Den relevante tjekkiske 
lovgivning om miljøindvirkningsvurdering kræver, at disse projekter er omfattet af en 
screeningsprocedure, som kan føre til en beslutning om at gå videre med en 
miljøindvirkningsvurdering. I 2010 konkluderedes det i screeningsprojektet2 for dette projekt, 
at det ikke vil have nogen betydelig indvirkning på miljøet, herunder de pågældende Natura 
2000-områder.

Med hensyn til de mulige indvirkninger på naturbeskyttelsesområder er den relevante EU-
lovgivning direktiv 2009/174/EF3 (fugledirektivet) og direktiv 92/43/EØF4 (habitatdirektivet). 
Der er i princippet ingen inkohærens mellem udvikling af vindenergi og overholdelse af EU's 
naturlovgivning. Hvert projekt skal vurderes individuelt. Kommissionen fremmer god praksis 
i forbindelse med placering, planlægning, udformning, konstruktion og drift af sådanne 
faciliteter for at minimere deres indvirkning på biodiversiteten. Kommissionen har derfor 
udsendt et vejledende dokument vedrørende vindenergiprojekter og Natura 20005.

Det pågældende område er beliggende i det vestlige hjørne mellem Tjekkiet i Horni Paseky 
ved grænsen til Forbundsrepublikken Tyskland. Projektet er beliggende i et græsområde, der 
mest er omgivet af skovbevoksning både på den tjekkiske og tyske side af grænsen. Projektet 
består af fem vindmøller af typen VESTAS V90 (2 MW hver). Den blev godkendt i 2010 og 
bygget i 2012. 

De tætteste tyske Natura 2000-områder er SCI DE5639302 Raunerbach- og Haarbachtal. 
Ingen af områderne har arter, som vil være udsat for vindmøller. Et andet område SPA 
DE5640451 Elstergebirge er beliggende omtrent 3 km nordøst for vindmøllerne. 
Kommissionen har ingen dokumentation for, at disse områder vil blive negativt påvirket af de 
fem vindmøller. 

Med hensyn støj, da der ikke er fastsat nogen standarder på EU-plan, blev støjniveauerne 
omkring de tættest beliggende huse i Tyskland, i landsbyen Kleedorf, ca. 412 m fra 
vindmøllerne, kontrolleret i forhold til tysk lovgivning.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters 

indvirkning på miljøet, kodifikation af direktiv 85/337/EØF, EUT L 26 af 28.1.2012.
2 Screeninglink: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, 

kodifikation af direktiv 79/409/EØF, EUT L 20 af 26.1.2010, s.7.
4 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 

22.7.1992, s.7.
5 Europa-Kommissionen (2010): Vejledning om udvikling af vindenergi og Natura 2000: link: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf
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Miljøindvirkningsvurderingen kræver ikke en vurdering af indvirkningen på turisme, da dette 
ikke er en indvirkning på miljøet. 

Konklusioner

Ud fra andragerens oplysninger og de dokumenter, som nationale myndigheder offentligt har 
stillet til rådighed, kan Kommissionen ikke konstatere nogen overtrædelse af EU-
lovgivningen."


